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W

w ydaw nictw ie O jców Franciszkanów w N iepokalanow ie
ukazała się książka o. G rzegorza M . Bartosika Przez Ciebie

jaśnieje radość. Kult Maryi w liturgiach Wschodu i Zachodu", w któ
rej Autor ukazuje w ogólnym zarysie bogactwo kultu maryjnego w
liturgiach innych K ościołów chrześcijańskich lub też w innych ob
rządkach Kościoła katolickiego. Polski czytelnik miał już niejedno
krotnie okazję zetknąć się z publikacjami tego teologa1, który studio
wał mariologię na Papieskich Wydziałach Teologicznych „Marianum”
(licencjat - 1 9 9 0 ) i „Seraphicum ” (d ok torat - 1 9 9 3 ) w Rzym ie,
a obecnie jest adiunktem w II katedrze teologii dogmatycznej w ATK
w Warszawie.
Starannie wydana książka, z rosyjską Ikoną Maryi o trzech rękach
na okładce, zachęca do lektury. Rozdział I: Liturgiczne bogactwo
Kościołów (s. 1 3 -1 7 ) stanowi jakby wprowadzenie w problematykę
zagadnienia, gdzie o. Grzegorz dokonuje metodycznego podziału li
turgii K ościołó w ch rześci
jańskich na liturgie i ryty
Ks. W acław Siw ak

Kościołów Wschodnich oraz

RECENZJE

ryty Kościoła Zachodniego.

Kult maryjny
w liturgiach
Wschodu i Zachodu
SALVATORIS M A TER
1 (1 9 9 9 ) nr 3 , 2 8 4 -2 8 6

284

W liturgiach Wschodu (opie
rając się na podziale o. R o
berta Tafta) wyróżnia:
1 ) ryt syryjsko-antiocheński:

a) ryt jakobicki; b) ryt maronicki; c) ryt bizantyjski.
2 ) ryt syro-orientalny (wschod-

niosyryjski): a) ryt nestoriański; b) ryt chaldejski; c) ryt malabarski; d) ryt
malankarski; e) ryt ormiański.
3) ryt aleksandryjski: a) ryt koptyjski; b) ryt etiopski.
N atom iast w Liturgiach Z achodu z aktualnie istniejących A utor
wylicza: 1) ryt rzymski; 2) ryt ambrozjański; 3) ryt mozarabski.
Wyżej przedstawiony podział stanowi klucz ekspozycji materiału
pracy, który o. Bartosik rozłożył na dziesięć rozdziałów (II-ΧΙ) o po
dobnej strukturze: i tak najpierw ukazuje zarys historii danej liturgii
i wspólnoty kościelnej, a następnie prezentuje miejsce Maryi w kulcie
danego obrządku, zwracając w nim uwagę na święta maryjne, obec' G. M. BARTOSIK, Przez Ciebie jaśnieje radość. Kult Maryi w liturgiach Wschodu
i Zachodu, wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1998, ss. 256.
1 Liczne artykuły z zakresu mariologii. Publikacje książkowe: Il contributo della
Chiesa polacca all’elaborazione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II.
Studio teologico-storico, Roma 1993 ; Z Niej narodził się Jezus. Szkice z mariologii
biblijnej, Niepokalanów 1996.

ność M aryi w celebracji Eucharystii oraz w Liturgii Godzin. N a ko
niec każdego z rozdziałów dokonuje syntetycznego podsumowania oraz
przytacza charakterystyczne fragmenty tekstów liturgicznych.
Całość rozważań na tem at kultu M aryi w Liturgiach Wschodu
i Zachodu o. Bartosik dopełnia podstawową bibliografią zagadnienia
(s. 2 3 3 -2 5 3 ). W książce znajduje się też Posłowie (s. 2 2 6 -2 2 7 ) i Słow
nik terminologiczny (s. 2 2 8 -2 3 2 ) autorstwa ks. Henryka Paprockiego.
Niewątpliwą zaletą książki jest to, że uzmysławia czytelnikowi
istnienie wielu różnorodnych obrządków i tradycji liturgicznych, uka
zując zarazem ich różnorodność, cechy charakterystyczne, piękno
i bogactwo treści. Gdy dodamy do tego rys historyczny (genezę) Ko
ścioła, w którym istnieje dany obrządek, otrzymujemy wartościowe

logiczne podpisywane przez Papieża i hierarchów tychże wspólnot).
W alorem publikacji jest bardzo duża liczba tekstów źródłowych
(chyba 1 /2 całości) w niej zam ieszczonych, przetłum aczonych na
język polski. To ilościowe bogactwo sprawia, że omawianą książkę
m ożna traktow ać jako antologię liturgicznych tekstów maryjnych
z obszernym i wstępami. Cieszy fakt, że na naszym teologicznym
rynku wydaw niczym ukazują się w artościow e zbiory m aryjnych
tekstów źródłow ych (trzeba w tym miejscu wspomnieć nieocenio
ną serię Teksty o M atce Bożej2), które dla jednych stają się źródłem
naukowych dociekań, a dla innych pożywną strawą duchową, któ
rą pragną karm ić swoją pobożność maryjną.
Lektura książki o. Grzegorza zachęca, aby w pracy teologa (mariologa) dow artościow ać liturgię jako locus theologicus. W czerpa
niu idei, konstruowaniu doktryny, szukaniu uzasadnień dla swoich tez
teologowie naszego Kościoła zapominają trochę o liturgii - w prze
ciwieństwie chociażby do teologów z K ościoła praw osław nego3.
A przecież w katolickim rozumieniu teorii źródeł teologii liturgia sta
nowi jedno z ważniejszych loci théologie 'f. Wydaje się, że książka Przez
Ciebie jaśnieje radość pozwoli dostrzec w liturgii wartościowe, bo
gate i inspirujące źródło dla mariologicznych przemyśleń.

2 Teksty o Matce Bożej, (red.) S. C. NAPIÓRKOWSKI, t. 1-5. 7-9, Niepokalanów
1 9 8 1 -1 9 9 5 .
3 A. KNIAZEFF, Matka Boża w Kościele prawosławnym, Warszawa 1996.

Wschodu

„monofizyckie”), na podstawie najnowszych badań teologicznych może
być uznana za prawowierną (świadczą o tym wspólne deklaracje teo

w liturgiach

not kościelnych, którą uważano do niedawna za heretycką (np. Kościoły
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książki czytelnik może się również dowiedzieć, że nauka wielu wspól
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kompendium wiedzy o innych Kościołach chrześcijańskich. Z lektury
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Bardzo dobrze, że ukazała się tego typu publikacja. Otrzymali
śmy syntetyczne opracow anie zagadnienia obecności M aryi w litur
gii chrześcijańskiej. A utor zauważa, że spojrzenie na kult maryjny
przez pryzm at liturgii różnych K ościołów chrześcijańskich m oże
stać się bardzo ciekawym i naukowo tw órczym zajęciem (chociaż
sam Autor nadaje publikacji charakter bardziej popularny). N iew ąt
pliwie może to poszerzyć nasze horyzonty patrzenia na kult maryj
ny. Zarazem skłania do podejmowania dalszych studiów nad „mariologią liturgiczną”.

4 S. C. NAPIÓRKOWSKI,Jak uprawiać teologię, Wroclaw 1 99 4, 38. 105-106.

